


7

Аспарух и синята змия

Аспарух беше облечен с тъмносин кафтан до коленете 
и червени, везани със злато ботуши. Под кафтана носеше 
обикновена риза от китайска коприна и кадифен панталон с 
дебели подложки на коленете, подходящ за танцуване на хо-
резмийски апак. При тоя танц, както знаем, се рипва от крака 
право на колене и се обикаля така – на колене – цялата зала. 
Аспарух беше на двайсет и две и танците още го вълнуваха.

Косата на Аспарух беше сплетена на дванайсет малки 
плитки, които бяха свързани в една голяма опашка, спуска-
ща се свободно – ту по раменете му, ту по гърба. А косата 
над челото, чак до темето, слепоочията и тилът бяха внима-
телно обръснати. От много години българите не управляваха 
с бръснати глави. Оставяха си дълги коси – като знак за бла-
городство; бръснатите изцяло глави и високите гугли бяха 
останали в миналото.

Така – с изцяло бръсната глава – бе ходил Атила: най-
славният праотец, с когото Аспарух и братята му се гордее-
ха. Бръснатата глава в миналото била знак за власт. Но след 
хазарското иго тая мода не се възстанови. Сега твърде много 
неща идваха от гърците.

Аспарух също харесваше гърците с тяхната ученост и 
безбройни изкуства, но изпитваше и известни съмнения 
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към тях. Те бяха самото отрицание на волния степен дух 
и на древната традиционна мъдрост на степните хора от 
Изток.

Но баща му... Да, той беше прекалено близък с тези усед-
нали християни. Та нима той не пожела да построят град – 
съвсем подобен на римските – на брега на морето?

И Фанагория стана столица, подобна на ромейските гра-
дове – с много сгради от камък и дърво и хора, стълпени като 
стадо добитък по площада и около капището. Аспарух тайно 
се бунтуваше срещу баща си.

Традицията го притискаше. И колко странно – тради-
цията го притискаше от две страни. От една страна, тя го 
задължаваше най-много на тоя свят да уважава баща си. И 
той уважаваше стария Кубрат. От друга страна, традиция-
та го задължаваше да се прекланя пред степните закони и 
пред Бога слънце, пред праотците и техните обичаи. А татко 
му... Той беше (как да изпусне тая мъчителна дума от устата 
си?)... Той беше християнин. И за него старите обичаи и тра-
дицията бяха само един остатък от варварството.

Е, не естествено...Пред хората, пред мнозинството Кубрат 
спазваше традициите. Но това беше политика. Аспарух зна-
еше това и страдаше.

Баща му не се уповаваше на старите вярвания и на вели-
ката степна традиция със сърцето си. Той я търпеше, за да 
има мир в народа му. И сигурно щеше да я премахва с вре-
мето. Ако имаше време пред себе си.

Но Кубрат беше болен. Една стара рана – от стрела, за-
седнала в гръдния му кош, отстрани, точно под лопатката 
– се беше подлютила. Розовият и уж добре зараснал белег се 
беше разранил и сега в ъгъла му се беше отворила малка дуп-
ка, от която непрекъснато изтичаше гной. Ханът отслабваше 
и силите му се топяха. Беше се оставил някак безропотно в 
ръцете на двама ромейски лекари. Които, най-вероятно, бяха 
вредни повече и от тая хазарска стрела.
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А хазарските стрели бяха с кукички. Проклетите ромей-
ски лекари, които бяха и арменци на всичкото отгоре, нямаха 
никакво понятие от стрели или от ваденето им. Тоест – зна-
еха как се вади обикновена стрела. Но хазарските не бяха 
обикновени.

Аспарух беше чувал, че някъде далече на запад, в запад-
ните римски земи, някакъв лекар бил изковал специален ин-
струмент. Нещо като желязно леговище. Което разширява 
раната от стрелата. Влиза под нея. И после в неговия, така 
да се каже, „калъф“ стрелата се измъква – без острите ѝ куки 
да разкъсат плътта. О, да. Проклетите, умни римляни.

Но както и да е. Такъв инструмент тук нямаше. На изток 
се разчиташе на човека, а не на човешките произведения. 
Щом светът не може да се промени с хитроумни инструмен-
ти, то ние ще променим по най-хитроумен начин съзнанието 
си, за да се нагодим към света. Това беше част от източната, 
степна традиция.

Воинът предпочиташе да се научи да търпи болките с 
желязна воля, отколкото да потърси някакъв хитроумен же-
лезен инструмент, някакъв външен метод за намаляването 
на болките или лекуването им. Странна разлика, нали? И на 
запад, и на изток – все хора. Но каква разлика в нагласите...

Аспарух беше раздвоен. Би му се искало да ползва при-
добивките на западните майстори, но и да остане верен на 
степната източна традиция. От друга страна, баща му вече 
не вярваше в степната традиция, но заради хората я спаз-
ваше. А Аспарух именно заради баща си би я нарушил. Би 
приел хитроумните и съвсем нетрадиционни методи на рим-
ските лекари.

Оплетени змии се бяха скълбили в душата на Аспарух.
И той излезе през една задна портичка на двореца – който, 

съвсем в разрез със степната традиция, беше от жълтеникав 
камък, докаран чак от Колхида – и влезе в конюшните. На-
бързо и съвсем сам оседла любимия си черен жребец. Метна 
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се на гърба му, изкара го тихо по една уличка на града, която 
излизаше на полето. И след това, изправил се с гръб към 
гръкоподобната градска задуха и обърнат с лице към бъл-
гарския въздушен безкрай – като ловен сокол, на когото е 
махната качулката, – препусна.

Из волната степ.
След като препуска не повече от час, Аспарух се озова 

на едно от любимите си места. Това беше устието на малка 
рекичка, която излизаше от един малък скалист пролом, из-
мъкваше се от плетеницата от гъсти шубраци и се вливаше 
в морето. Някъде там, в далечината, едва-едва се виждаше 
Кимерийският Боспор.

Близо до устието имаше малка и много закътана пеще-
ра. Понякога Аспарух влизаше в нея. Понякога, когато беше 
там, той имаше чувството, че е потънал право в пастта на 
коварно създание.

Тази пещера беше творение на морето. А морето беше 
символ на всичко гръцко, ромейско... И точна противопо-
ложност на всичко степно, земно и българско.

Пещерата го караше да мисли и за жените, които също 
бяха... някак течни, неустойчиви, меки, поглъщащи... о, 
това са глупави и традиционни представи, но все пак... 
променливи, неразбираеми жени! Коварна клопка. Волни-
ят ездач от степта препускаше без ограничение. Докато не 
го уловеше някоя жена. И смъртта... и тя беше жена – нали 
така?

Пещерата навяваше на Аспарух представи точно за такава 
жена клопка. Гръцка и чужда, женска и задушаваща, коварна 
клопка. Жена, която воинът копнее и от която се ужасява. 
Заради загубената волна степна свобода.

Сега Аспарух влезе в пещерата с особено мъчително чув-
ство. Сърцето му биеше възбудено. Имаше чувство, че нещо 
съдбоносно трябва да се случи. Отдавна се бяха заседели на 
това крайбрежие, на тоя подобен на гръцки бряг. В тая Фана-
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гория, която приличаше не на степно убежище на волен на-
род, а на ромейски полис. Все едно беше някаква Аполония 
или Одесос. Аспарух влезе в пещерата и без да знае защо, 
си каза: нека се намери решение – на цялата плетеница от 
съмнения!

Нека се намери решение! В един миг – сега!
Аспарух вярваше в моменталните и вълшебни решения. 

Беше чел за Александър Велики, който разсякъл прочутия 
възел на Гордий.

И харесваше такова едно внезапно и категорично реше-
ние. Чрез премахване на всякакви усукани пречки, намира-
щи се само в човешката душа. Оплетените възли от змии.

٭ ٭ ٭
Аспарух поседна на един камък и се отпусна. От един 

стар свой учител – хански китаец – той знаеше как да се от-
дава на пълна празнота и да се отървава за известно време от 
всички мисли. За да стане сърцето му чисто и невъзмутимо.

Докато седеше, беше отпуснал ръцете си – с дългите сини 
ръкави от тежка сърма – на земята. Дясната му ръка лежеше 
върху друг един камък, встрани от който имаше малка пеще-
ричка, нещо като ниша в стената на пещерата.

Изведнъж Аспарух се сепна. Нещо докосваше показалеца 
му. Той извика и разтърси глава. От малката хралупа в стена-
та се показваше малка глава.

Малка, съвсем синя змия беше показала изящната си гла-
ва и с тънкия си червен език докосваше пръста на Аспарух. 
Близваше съвсем леко само върха му. Аспарух с ужас пог-
ледна пръста си. Търсеше двете кървави точки – белегът, че 
си ухапан от отровна змия. Но следа от ухапване нямаше.

Главата на змийчето се скри, но после пак се показа. Ас-
парух – отдръпнал и опипващ ръката си – сега, някак съвсем 
учудващо дори и за самия него, се успокои. Протегна отново 
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пръста си. Докосна синята змия по муцунката. Тя все едно 
му се усмихваше.

Аспарух се наведе и внимателно, без да знае какво точно 
прави, бръкна с две ръце в хралупата. Змията в първия миг 
малко се поколеба, но после го остави да вмъкне пръстите си 
под нея. Аспарух много внимателно подхвана малкото клъ-
бце от жилави бримки и я измъкна от леговището. Усещаше 
освен телцето ѝ и нещо друго. Извади ръцете си и ги вдигна 
пред очите си, на светлина, защото в пещерата беше сумрач-
но. Синята змия беше малка и блестяща. Беше толкова ярка, 
че все едно беше част от синия му кафтан.

С червени очи, като червените му ботуши. А под нея, или 
по-точно обхванат от пръстените на телцето ѝ, в шепите на 
младия българин лежеше един малък, стоманен инструмент.

Аспарух го измъкна много внимателно от пръстените на 
змийското телце и го огледа. Странно – струваше му се, че 
още в първия миг е разбрал какво е това желязо. Това беше 
римският инструмент за изваждане на особено коварни ха-
зарски стрели. На стрели с куки.

Аспарух се усмихна, кимна на малката синя змия, сложи 
инструмента в джоба на кадифения си панталон и скочи на 
коня.

Малката змия също кимна на Аспарух.
Но той вече летеше между ниските дървета към краймор-

ския град.

Стара Велика България (на гръцки: Η παλαιά μεγάλη 
Βουλγαρία), както е наричана от византийските автори, е 
ранносредновековна държава с владетел Кубрат, същест-
вувала около 30 г. след 632 г. в зоната на Северното Причер-
номорие – днешна Украйна. В някои източници Фанагория 
се сочи като столица на държавата. Това предположение 
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се основава на хрониката на Теофан Изповедник, но не се 
подкрепя от археологическите данни. Стара Велика Бълга-
рия като държавно обединение е пряк наследник на Оногу-
рия (463/465 – 527/530 сл. Хр.), създадена от единия син на 
Атила, Ирник (Ернак).

Тя представлява военно-племенен съюз на прабългарите 
и сродните им племена, дотогава подчинени на Аварския 
и Западнотюркския хаганат при граници: на изток – река 
Кубан, на юг – Азовско и Черно море (без Южен Крим), на 
запад – река Днепър, на север – река Донец.

Знае се от византийски хроники, че кхан Кубрат, малко 
след като се възкачил на българския трон, побеждава ава-
рите – като се предполага, че това е станало в периода 
632–636 г. По времето на Кубрат се строят нови крепости 
и се основават нови градове. През 648 г. кхан Кубрат по-
беждава значителна арабска войска от около 20 000 воини 
под командването на Абд ел-Рахмани (според летописите 
на Ат-Табри), навлезли от юг през Кавказ, минали прохода 
Дебрен и нахлули в земите на барсалите, които са прабъл-
гарско племе, по това време част от Стара Велика Бълга-
рия. От 650 г. започват постоянни набези от страна на но-
восъздадената държава на хазарите – Хазарски хаганат. 
С течение на годините войната между българи и хазари 
се изостря, докато накрая хазарите унищожават Стара 
Велика България през 668/671.
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Тервел влиза  
в шатрата на Юстиниан

Юстиниан стоеше пред огледалото в шатрата си и внима-
телно наблюдаваше своя образ. Мръщеше се, бърчеше чело 
и играеше с веждите. Но най-често дясната му ръка се изди-
гаше нагоре към лицето и хващаше сребърния нос. Опъваше 
го за миг напред, така че да се отдели от лицето, и после го 
пускаше, за да се намести отново. Носът беше закрепен за 
лицето му с еластична връв и като го опънеше напред, той 
се отлепяше от дупката. После – когато го пуснеше – той се 
наместваше обратно върху нея.

Върху дупката, останала на мястото на отрязания му нос.
Юстиниан II Ринотмет, или Отрязания нос, беше слаби-

чък мъж с детинско телосложение. Тънките му и дълги ръце 
боравеха с предметите непохватно. Тънките му пръсти, дви-
жейки се плахо по повърхностите, създаваха усещането за 
трошливост и неловкост. Бледи и тънки пръсти, които опип-
ват грубата материя така, все едно са забравили, че и те са 
изградени от нея.

Дори когато докосваха най-фин мрамор, пръстите на Юс-
тиниан изглеждаха още по-нежни и прозрачни, а мраморът 
покрай тях – груб, недодялан и масивен. Юстиниан беше 
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безтелесен човек. Наистина приличаше на малко момче. Или 
по-скоро – на малко момиче. Рехавата му руса брада се виеше 
на приятни златисти къдрици, които почти се сливаха с къд-
риците на косата. А по средата – тоя сребърен нос...Именно 
той изглеждаше най-груб и материален – съпоставен с бледа-
та и съвсем ефирна кожа на лицето на императора.

На сваления и заточен император.
Юстиниан беше на 36, годината беше 705-а от раждането 

на Христос и нещата като че ли се подреждаха добре. Защото 
след десет години заточение Юстиниан отново се връщаше 
в Константинопол – начело на 15 хиляди варвари наемници. 
Българи и славяни. И скоро щеше да дойде часът на разпла-
тата. На отмъщението.

Юстиниан хвана с два пръста сребърния нос, изтегли го 
напред и се приближи до огледалото. Втренчи се в отраже-
нието си. Никак не можеше да свикне с това. С отрязания 
нос. С изкуствения, сребърен нос. С обезобразяването.

И още повече – с тая дупка в лицето. Приближи лицето 
си на педя от огледалото и се вгледа. Наистина какво чу-
довищно несъответствие, по дяволите! – помисли си той и 
мъка обхвана сърцето му. Такава мъка, каквато усеща всеки 
човек понякога – в неистови и редки моменти, когато усети 
плътта си.

И се отчужди от нея.
И я погледне с внезапен и студен поглед. Всеки е прежи-

вявал това учудващо и студено усещане. Да погледне на себе 
си и на тялото си като на нещо чуждо.

Случва се понякога, когато човек много лошо се удари. 
Лежи до падналия кон и гледа тялото си, краката си – все 
едно са чужди. И не изпитва ни болка, ни страдание. Само 
отчужденост.

Така се случва – човек все едно за някакъв ужасен и све-
щен миг изтрезнява от всекидневната си замаяност... от за-
маяността на обичайните представи и изведнъж поглежда 
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тялото си... – да речем, ръката си или носа си – все едно те 
са някакви съвсем чужди тела. Някакви плътни и месести, 
усещащи болка и допир, но чужди предмети.

В тия ужасни и свещени моменти човек става философ и 
разбира, че и тялото му не е негово, а и душата му – с всич-
ките стихийни и нежелани чувства – не е негова.

И тогава си казва: а кой всъщност съм аз? И кое от мен е 
всъщност Аз?

И ако успее да си отговори смислено и положително – той 
става мъдрец.

Но ако не успее – остава най-жалкият и унизен човек. 
Живеещ с ясното съзнание, че е в капана на слабото, чуждо 
и болезнено тяло и на чувствителната, похотлива и непред-
сказуема своя душа. Затворник, заложник на стихии.

Ето и тия тънки и мизерни пръстчета, казваше си Юсти-
ниан и гледаше пръстите си в огледалото – докато те съвсем 
самостоятелно играеха по сребърния нос. А той – тоя малък 
предмет, носът – изглеждаше наистина мъчително. Грубо и 
материално. Масивно.

Отново го отлепи от лицето си. Това движение не но-
сеше нищо повече от едно вече привично, леко неприятно 
чувство. Белегът от отрязването беше съвсем слабо болез-
нен и изтръпнал. Сребърният нос беше изтъркан от пипане, 
мазен и загладен; покрит със съвсем малки пори в метала, 
микроскопични дефекти и шупли – от отливането, – които 
бяха пълни с черна патина. И от това носът малко смешно 
и зловещо изглеждаше като истински нос. Нос на пъпчив и 
нечист човек – с черните му точки и мазната кожа. И с ця-
лата си тежка масивност тоя нос ужасно, направо непоноси-
мо контрастираше с нежното, болнаво, розово-белезникаво 
лице на императора.

Около белега от отрязването, там, където се допираше и 
търкаше сребърният нос, се беше образувала една тясна и 
болезнено розова, възпалена ареола. А навътре от нея беше 
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дупката. Която всъщност беше две дупки. Две дупки с горе-
долу триъгълна форма, с върховете нагоре – в дъното на кои-
то се виждаха носните конхи, позасъхнали и тъмночервени 
пазухи от вечно възпалена лигавица в дълбините на носната 
кухина. Всичко това беше съвсем познато на императора и 
той го гледаше всеки ден.

И никога не успяваше да го приеме за свое. Да – каза си 
той и въздъхна, – може би именно обезобразяването ни носи 
мъдростта? Нали? Мъдростта, знанието, че тялото ни не е 
нещо наше...

...че не е нещо изконно наше, такова, което можем да на-
речем Аз...

...то е съвсем непознат и ужасен, чужд космос от изнена-
ди... от болезнени и неясни лигавици, кухини и потайности. 
Които кървят, изсъхват, пулсират и болят по свой си, потаен, 
чужд и отблъскващ начин... Да... колко чужд ме направи на 
самия мене си това обезобразяване...

Така си мислеше Юстиниан и потриваше сребърния нос с 
пръсти. После галеше нежното си и още младо чело. После 
потупваше страните си. И накрая намести носа, плесна се по 
дясната буза и изръмжа. Прочисти гласа си.

– Влез! – извика той със съвсем ясен и трезв глас. Нощ-
ното будуване сред кошмарите на деперсонализацията и от-
чуждението от себе си беше свършило.

Юстиниан грабна и короната от масичката в ъгъла на ша-
трата и я сложи отривисто на главата си.

– Влез! – викна той отново и застана в стабилна, сериозна 
поза. Сега не изглеждаше никак като слабичък човек, а още 
по-малко – като момченце. Тънките му, дълги крайници и 
късото му, здраво тяло приличаха на частите на голям и опа-
сен паяк.

Денят беше дошъл, а с него и сухата, трезва и спасителна 
дневна реалност. Сребърният нос сега идеално се сливаше с 
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бледото и измъчено лице на императора. Което не беше и из-
мъчено – защото денят изличава тия фини нюанси, по които 
другите, а и самите ние отчитаме измъчеността. И на лицето 
остава само дневна, суха и трезва, ожесточена решимост. За 
действие.

– Влез! – викна за трети път Юстиниан.
– Да, влязох вече, тук съм! – от светлия процеп на вратата 

говореше дебел и твърд глас. – Сега само чакаме сигнал от 
тебе и тръгваме! – каза гласът.

– Да... До половин час потегляме. Строявай отрядите.
– Трябва да бързаме – каза мъжът с дебелия глас.
– Добре, Тривелий, Бог да те благослови, приятелю... аз 

ще съм готов до пет минути и потегляме.
– Атакуваме, както говорихме вчера, нали така? – попита 

просто за да покаже отзивчивостта си Тервел. Той беше леко 
развълнуван от това „приятелю“, казано от такъв изискан 
и високопоставен човек. Помисли си само за миг: не е чак 
толкова важно дали си варварин по произход... ако си добър 
и предан човек... хм... и императорите ще те наричат прия-
тел... хаха, стига съм мислил за това! След час ще започне 
касапницата... Хайде!

Така си каза българският канасубиги Тервел, наричан от 
ромеите Тривелий. Излезе от шатрата и тръгна към отряда, 
който щеше да води лично.

Само след няколко часа Тервел щеше да стане цезар на 
Източната Римска империя. Но това не му беше известно. 
Защото нищо не е известно на никого, преди то да се случи.

Но и това не е съвсем сигурно.

Юстиниан II (на гръцки Ιουστινιανός Β΄) е византийски 
император в периода 685–695 г. и после отново в периода 
705–711 г. Син е на Константин IV Погонат. Остава в исто-



19

Владетелите

рията с прозвището Ринотмет (на гръцки ὁ Ῥινότμητος – „С 
отрязан нос“).

Юстиниан II се възкачва на престола през 685 г. като 
шестнадесетгодишен юноша. Характерно за него е чисто 
източната жестокост и маниакална деспотичност, които 
скоро го правят обект на ненавист от страна на населе-
нието.

От непопулярността на Юстиниан II се възползва пъл-
ководецът Леонтий. През 695 г. той бяга от затвора, къде-
то е бил държан по заповед на подозрителния император, 
разбунва жителите на столицата, залавя Юстиниан и за-
повядва да му отрежат носа и езика. Сваленият импера-
тор е изпратен на заточение в Крим (в Херсон).

Свалянето на Юстиниан II не води до подобряването на 
вътрешното и външното състояние на империята – напро-
тив, започва 20-годишен период на безредици и нестабил-
ност, приключил едва след възцаряването на последвалата 
Исаврийска династия.

Докато Ринотмет бил в изгнание, град Картаген и оста-
тъка от провинциите в Африка били завладени от арабите, 
които застрашително настъпвали и по източната грани-
ца. Поради пораженията и неуспехите императорите ос-
тават за кратко на власт – след известно време Леонтий 
също е свален, а престолът е зает от Тиберий III. Тогава 
Юстиниан Ринотмет избягва от заточението – първо при 
хазарите, после при българите, и се явява през 705 г. пред 
Константинопол заедно с 15-хилядна войска от славяни и 
българи начело с кан Тервел. Юстиниан и привържениците 
му тайно проникват в столицата през един неизползван ак-
ведукт и извършват успешно преврат.


